
Центърът за спешна медицинска помощ  извършва следната дейност:

оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица;

предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв,

кръвни съставки и апаратура, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска

помощ;

осъществяване на обучение на специализанти по спешна медицина.

Дейността на центъра се осъществява от:

екип в РКЦ, състоящ се от лекар - завеждащ смяна, и един или повече медицински

специалисти или други специалисти с необходимата квалификация;

стационарен екип, състоящ се от медицински специалист - отговорник и санитар;

реанимационен екип, състоящ се от лекар - отговорник на екипа, медицински

специалист и шофьор;

лекарски екип, състоящ се от лекар - отговорник на екипа, и шофьор;

долекарски екип, състоящ се от медицински специалист - отговорник на екипа, и

шофьор;

транспортен екип,  състоящ се от шофьор -  отговорник на екипа,  и санитар,  когато

такъв се изисква при изпълнението на конкретна задача.

Съгласно измененията стационарни екипи могат да се сформират само във филиали,

на чиято територия не е разкрито спешно отделение. Екипите оказват спешна медицинска

помощ на лица, потърсили я сами на територията на филиала.

С измененията в Правилника за устройството и дейността на центровете за

трансфузионна хематология се променя структурата на здравните заведения.

Центровете се състоят от следните функционално обособени структурни единици:

1. блок по трансфузионна хематология, състоящ се от отделения;

2. административно-стопански блок.

В блока по трансфузионна хематология задължително се разкриват звена по

имунохематологична диагностика, по кръводаряване, по преработка на кръв, по съхранение и

експедиция и по качество на кръвта и кръвните продукти и качествен контрол.

Националният център по хематология и трансфузиология се състои от:

1. звено по организация на трансфузионната мрежа и информационно осигуряване;

2. производствен блок, който се състои от лаборатории за производство на лечебни и

диагностични плазмени препарати.



В отделението могат да се разкриват диагностични кабинети, стаи без легла, сектори,

лаборатории, манипулационни зали и помощни помещения.

Броят и видът на отделенията, на секторите, на лабораториите и на останалите звена се

предлагат от директора съобразно обема и нуждите на центъра и се определят от министъра на

здравеопазването.

Съгласно измененията на Правилника за устройството и дейността на болница

"Лозенец” същата  е многопрофилно лечебно заведение към Министерския съвет. Болница

“Лозенец” е учебно-клинична база, определена съгласно Постановление № 316 на

Министерския съвет от 2003 г. за откриване на Медицински факултет в структурата на

Софийския университет “Св. Климент Охридски” (ДВ, бр. 114 от 2003 г.).

Клиниките, отделенията с легла / без легла, лабораториите и техните нива на

компетентност по смисъла на ЗЛЗ се определят с устройствения  правилник:


